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En julehilsen
Her hvor vi nærmer os udgangen af 2011 vil vi fra projektledelsessekretariatet i
SkanKomp gerne sige alle tak for året der er gået. Det har været et år med mange
spændende møder og konferencer, samt naturligvis en masse hårdt arbejde rundt
omkring. Nu er det værste stress omkring godkendelse af udgifterne fra anden
afrapporteringsperiode overstået, så vi vil begynde at se frem mod tredje afrapportering og
lade julefreden vil sænke sig over Kattegat-Skagerrak-regionen.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
mange hilsner fra Brian, Dennis og Stefan

Statusrapportering januar 2012
Som nævnt er vi ved at være igennem revisionsprocessen for anden
afrapporteringsperiode. Den 31. januar 2012 er skæringsdato for tredje
afrapporteringsperiode. I den forbindelse skal vi i samarbejde med de
arbejdspakkeansvarlige udarbejde en statusrapport til KASK-sekretariatet. Vi har sammen
udarbejdet en række spørgsmål, som vil blive sendt til projektlederne hos alle partnere i
starten af januar. Spørgeskemaet skal hjælpe med at forbedre overblikket over projektets
aktiviteter, og vi håber på, at I vil tage godt imod det.

TV-serie om utbyggingen av Sørlandets Kunnskapshavn
Arendal Kommune er i samarbeid med Kanal Lokal om at lage en TV-serie om
utbyggingen av Sørlandets Kunnskapshavn. Serien skal bestå av 8 episoder, og de 3
første er nå ferdige og ble sendt i løpet av 2011.
Dere kan bruke filmene aktivt der dere måtte ønske det. Hvis noen trenger et mindre
utdrag til et spesielt bruk, kan dette ordnes. Dere betaler da kun det Kanal Lokal tar for
jobben.
Se filmene her. Neste episode kommer på nyåret.

Idekatalog fra midtvejskonferencen
På den store SkanKomp-workshop midtvejskonference i november blev der udviklet
omkring 200 forslag til aktiviteter inden for projektet. Nogle af ideerne blev udvalgt og
grupperet inden for de forskellige arbejdspakker.
I det nye år vil gruppen af arbejdspakkeansvarlige gå videre med nogle af forslagene, men
det skal ikke afholde øvrige partnere for at tage initiativ til at føre andre ideer ud i livet.
Vi har samlet alle ideerne på hjemmesiden, hvor I også kan se oplæg fra konferencen
samt resultatet af singbuilding-processen.
Alt sammen på siden her – ideerne uploades kort efter nytår.

Det nye VEU og sammenhængende uddannelsesleverance
På Selandia – Center for Erhvervsuddannelse - har man gennemført en
kortlægningsundersøgelse med relevans for en række af de temaer som vi også arbejder
med i SkanKomp. Projektet er delvist finansieret af den tværgående pulje for 2010 (TUP)
som udbydes af det danske undervisningsministerium. Analysen fokuserer på
afdækningen og honoreringen af uddannelsesbehovet hos forskellige typer af
virksomheder med forskellige tilgange til kompetenceudvikling.
Læs rapporten her.

Hvis du vil annullere dit abonnement på SkanKomps nyhedsbrev, så skal du sende en
mail til: skankomp@ru.rm.dk

